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Abstract 

 

Globalization and social interaction between countries are two current topics in today’s 

research. A shown interest in exchange studies among students all over the world is one 

of the positive outcomes of globalization and the social interactions that comes with it. 

This essay examines how a group of Japanese exchange students studying at a 

university in Sweden experience their social meetings with the local Swedish students 

and fellow Japanese exchange students. A netnographic method was applied to 

interview the informants online, 12 synchronous interviews were thus carried out to 

better understand the experiences of the Japanese exchange students. To better 

understand the relations that occur between the informants and the Swedish students, 

and the relations that occur with fellow Japanese students, the theory of “the Established 

and the Outsiders” by Norbert Elias and John L. Scotson (2010) is applied. This theory 

examines the relationship that takes place between a group that is new and has a low 

sense of community, and a group that is established and has a high sense of community. 

This study shows that the Japanese exchange students have a positive attitude when it 

comes to getting to know Swedish students. The X-program and also the mix of local 

students and exchange students in classes contributes to create a social platform for the 

Japanese exchange students. This study also shows that the group of Japanese exchange 

students have a low sense of community within the group, the study examines different 

factors to discuss why that may be. 
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1 INLEDNING 
 

Globalisering är ett begrepp som idag är etablerat i såväl det vardagliga språket, i 

politiken som i akademisk debatt (Jensen och Tollefsen 2012:6). Genom globalisering 

blir det enklare för människor att fysiskt, kulturellt och psykiskt engagera sig med 

andra, oavsett var de är i världen eller varifrån de kommer (Scholte 2008:1474).  

 

Högre utbildning har av forskare utsetts till globaliseringens “musa”. Det anses agera 

som en plattform där positiva effekter av globaliseringen är tydliga, såsom kreativt 

tänkande, utveckling av erfarenheter och vetenskapliga upptäckter. År 2007 fanns det 

mer än 150 miljoner inskrivna utbytesstudenter i världen och antalet förväntas öka till 

262 miljoner inom de närmaste 10 åren (Yakaboski och Perozzi 2014:79–81).  

 

En årsrapport på ett medelstort universitet i Sverige visar att antalet utbytesstudenter 

stadigt har ökat de senaste åren (här inte refererad då universitetet är det aktuella 

universitetet i denna studie, universitetets namn skulle därmed problematisera 

anonymiseringen av informanterna). 2016 rapporterades totalt 997 inresande 

utbytesstudenter på det aktuella universitetet. Bland de inresande utbytesstudenterna är 

gruppen som utgörs av studenter från Asien och Oceanien den näst största gruppen. Den 

största gruppen utgörs av europeiska studenter. 

 

Tidigare forskning har gjorts om asiatiska utbytesstudenter i USA och Canada och deras 

erfarenheter kring sociala förhållanden på en rad olika sätt, till exempel kring bildandet 

av vänskapsband, anledningar varför utbytesstudenterna väljer att studera utomlands, 

hur viktigt sociala relationer är för studenternas välmående etc. (Se t. ex. Bochner m.fl. 

1977, Sato och Hodge 2015, Pipkins 2011, Popadiuk 2010). Däremot har tidigare 

forskning angående japanska utbytesstudenter i Sverige inte hittats. Även om de 

japanska utbytesstudenterna utgör en del av den näst största gruppen bland inkommande 

utbytesstudenter, är alltså denna grupp i Sverige tämligen anonyma. Att undersöka 

utbytesstudenter som kommer från ett land på andra sidan jorden och deras åsikter och 

erfarenheter kring deras utbyte i Sverige kan ur ett globalt perspektiv vara ytterst 

intressant. Detta väckte ett personligt intresse, som ledde till informella samtal med 

japanska utbytesstudenter om deras åsikter kring deras sociala liv i Sverige. Åsikterna 
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och erfarenheterna var blandade, vilket väckte ett större intresse att utföra en studie 

kring ämnet. Mot denna bakgrund har följande syfte och frågeställningar formulerats:  

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Denna studiens syfte är att delvis undersöka hur det är som utbytesstudent att komma 

till Sverige samt hur interaktionen med de lokala studenterna fungerar, dels att 

undersöka hur utbytesstudenterna interagerar med andra utbytesstudenter från samma 

land. Studien kan med detta syfte bidra till att förstå hur globalisering och 

internationalisering ser ut, genom att undersöka det på en individuell nivå. Elias och 

Scotson (2010) menar att man genom att undersöka en liten social enhet som fokus kan 

undersöka de problem som uppstår i större och mer omfattande enheter, fast mer 

detaljerat (Elias och Scotson 2010:29) 

 

 I föreliggande studie undersöks därför de japanska utbytesstudenternas erfarenheter och 

tankar kring deras sociala interaktioner med svenska studenter och med andra japanska 

utbytesstudenter.  

 

Två frågeställningar formulerades därför: 

- Hur upplever några japanska utbytesstudenter sociala möten med svenska 

studenter på ett universitet i Sverige? 

- Hur ser gruppdynamiken ut inom gruppen ”japanska utbytesstudenter” på ett 

universitet i Sverige? 
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3 TIDIGARE FORSKNING  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring utbytesstudenter under 

huvudrubriken ”3.1 Relationen med de lokala studenterna”, samt tidigare forskning 

kring gruppdynamik under huvudrubriken ”3.2 Relationen inom gruppen”. Sist i 

avsnittet beskrivs föreliggande studies bidrag till forskningsfältet under 

huvudrubriken ”3.3. Uppsatsens bidrag”.  

 
3.1 Relationen med de lokala studenterna 
 

Tidigare forskning nämner att vänskapsband inte är så enkla att skapa som 

informanterna i diverse studie inledningsvis hade trott. (Bochner, LcLeod och Lin 1977, 

Pipkins 2011, Sato och Hodge 2015). Detta är extra tydligt när sagd tidigare forskning 

diskuterar kring relationen mellan de japanska utbtyesstudenterna och de lokala 

studenterna. 

 

Stephen Bochner, Beverly M. McLeod och Anli Lin (1977) talar i sin kvantitativa 

studie ”Friendship patterns of overseas students: A functional model” om de 

vänskapsband som bildas under utbytet. Forskarna pekar på att respondenterna visar en 

stark preferens att ha en bästa vän från samma kultur. Detsamma gäller övriga vänner, 

då respondenterna angav att de generellt hade flest vänner från samma kultur (Ibid. 

285). Bochners, McLeod och Lins (1977) resultat visar alltså på att det finns ett starkt 

samband mellan kulturell samhörighet och vänskapsbildande (Bochner 1977:283, 285). 

 

Resultat från Martel Pipkins (2011) och Takahiro Satos och Samuel Hodges (2015) 

studier kan möjligtvis förklara varför utbytesstudenterna har denna preferens. 

Pipkins (2011) och Sato och Hodge (2015) presenterar nämligen i respektive studie att 

en upplevd språkbarriär mellan japanska utbytesstudenter och lokala studenter är ett 

stort problem (Pipkins 2011, Sato och Hodge 2015). Pipkins utförde i sin 

studie ” ”Capturing The Unseen Experience Of Asian International Students In The 

United States” intervjuer med kvinnliga utbytesstudenter, som ansåg att det var svårt för 

dem att träffa amerikanska studenter (lokala studenter), just för att de är internationella 

studenter (Pipkins 2011:18). Även informanterna i Satos och Hodges (2015) studie 

“Japanese Exchange Students' Academic and Social Struggles at an American 
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University” uttryckte genom intervjuer att den upplevda språkbarriären orsakade 

störningar i kommunikationen mellan parterna. Informanterna menade även att denna 

språkbarriär därför gjorde det svårt för utbytesstudenterna att bilda vänskapsband. Sato 

och Hodge menar även att informanterna, genom att umgås med utbytesstudenter från 

samma land, inte heller behövde uppleva den stress och osäkerhet i sociala situationer 

som kan uppstå i interkulturella sammanhang Sato och Hodge 2015:221).  

 

Natalee Popadiuk (2010) nämner däremot en intressant faktor, nämligen att professorer 

på skolan hjälpte utbytesstudenterna att skapa vänskapsband med de lokala studenterna. 

Professorerna gjorde detta genom att introducera informanterna till diverse 

fritidsaktivitet på skolan (Popadiuk 2010:1536). Informanterna i Popadiuks (2010) 

kvalitativa studie ”Asian International Student Transition to High School in Canada” 

hade positiva intryck av professorerna då de upplevde att professorerna gav dem 

akademiskt stöd, information och råd samt att dem fick övrig hjälp under deras utbyte. 

Informantenra upplevde även att de i stor mån fick delta i aktiviteter som erbjuds på 

skolan tack vare professorernas introduktion till fritidsaktiviteter (Popadiuk 2010:541).  

 

Tamara Yakaboski och Brett Perozzi (2014) talar även i sin studie ”Globalization and 

College Unions” om hur skolans personal och fakulteter måste vara mer proaktiva när 

det kommer till hur de tar hand om internationella studenter. Yakaboski och Perozzi 

(2014) menar att gruppen ofta blir diskriminerad, vilket leder till att studenterna känner 

sig ensamma under sitt utbyte och upplever att det är svårt att bilda relationer med de 

lokala studenterna (Yakaboski och Perozzi 2014:80). De menar även att universitet har 

en unik möjlighet att utbilda sina studenter på en internationell nivå, inte bara genom 

utbildning utan även genom att ge studenterna möjligheten att bilda vänskapsrelationer 

med internationella studenter. De internationella studenterna skulle dessutom trivas 

bättre om de fick chansen att bilda nya relationer under sitt utbyte. Att de internationella 

studenterna trivs på universitetet är därför ytterst viktigt även ur ett 

globaliseringsperspektiv (Ibid.). 

  



  

 

5 

3.2 Relationen inom gruppen 

 

Ovanstående forskning har alla gemensamt att deras informanter umgicks mest med 

utbytesstudenter från deras egna land (Bochner, LcLeod och Lin 1977, Popadiuk 2010, 

Pipkins 2011, Sato och Hodge 2015). Kanske den nämnda språkbarriären (se Pipkins 

2011 samt Sato och Hodge 2015) gör det mer bekvämt att hålla sig inom den egna 

gruppen än att försöka kommunicera på ett annat språk än sitt modersmål? 

 

Jinseok S. Chun och Jin Nam Choi (2014) skriver i sin studie ”Members’ needs, 

intragroup conflict, and group performance” kring konflikter inom grupper samt de 

psykiska behoven hos dess medlemmar. Chun och Choi (2014) kommer fram till att 

kommunikation inom grupper är en viktig faktor för att relationerna inom gruppen ska 

fungera. En ökad öppen kommunikation har således en positiv påverkan på relationerna 

inom gruppen (Chun och Choi 2014:447).  

 

Men kommunikation räcker inte alltid för ökad gemenskap, även ett visat intresse för att 

lära känna sina gruppmedlemmar krävs för att medlemmarna ska trivas i gruppen. 

Dennis M. Kivlighan, Xu Li och Lee Gillis (2015) skriver i sin studie ”Do I fit with my 

group?” om hur gruppmedlemmars entusiasm och involvering i grupper påverkas 

beroende på om gruppmedlemmen har samma nivå av engagemang som resten av 

gruppmedlemmarna (Kivlighan, Li, Gillis 2015:117). De menar att gruppmedlemmen 

trivs mer och känner sig mer delaktig om medlemmens engagemang matchar resten av 

gruppens. Om gruppmedlemmen visar mer eller mindre engagemang än resten av 

gruppen är det mindre troligt att medlemmen medför något till gruppen, och deltar 

därför inte i gruppgemenskapen (Ibid.). Gruppens samhörighet lider därmed om 

medlemmarna inte visar samma nivå av engagemang, vilket inte bara skadar 

gruppmedlemmen utan hela gruppen. 
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3.3 Uppsatsens bidrag 

 

För att sammanfatta tidigare forskning, har studier kring internationella studenter i USA 

och Kanada, samt vad som krävs för att gruppmedlemmar ska trivas i gruppen, 

efterforskats. De studier som hittats kring utbytesstudenters erfarenheter kring de 

sociala mötena under deras utbyte behandlar både positiva och negativa erfarenheter. 

Alla förutom en studie i den presenterade tidigare forskningen har gjorts på japanska, 

samt andra asiatiska, utbytesstudenter och deras utbyte på universitet i USA. Resterade 

studie utfördes istället på asiatiska utbytesstudenter på utbyte i Kanada. Japanska 

utbytesstudenters erfarenheter och upplevelser på universitet i Norden har alltså inte 

hittats. Med tanke på den nämnda ökningen av inkommande utbytesstudenter till 

Sverige, är därför de japanska utbytesstudenterna som kommer till Sverige en passande 

grupp att undersöka. 
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4 TEORI 
 

I följande avsnitt presenteras den valda teorin samt de begrepp som i denna studie 

kommer att vara centrala. Under huvudrubriken ” 4.1 Etablerade och Outsiders” 

presenteras val av teori i förhållande till studiens syfte, följt av en kort sammanfattning 

av teorin. Sedan presenteras teorins centrala begrepp i huvudrubriken ”4.2 Begrepp”. 

Avsnittet har delats in i två underrubriker där begreppen behandlas, ”4.2.1 ’Etablerade’ 

och ’Outsiders’” samt ”4.2.2 Moralisk differentiering”. Under huvudrubrik ”4.3 Elias 

och Scotson i relation till denna studie” förs en diskussion kring Elias och Scotsons 

(2010) exempel av urvalsgrupper och hur denna studiens urvalsgrupp kan jämföras med  

dessa. 

 

 

 

4.1 Etablerade och Outsiders 

 

I föreliggande studie kommer Elias och Scotsons (2010) teori användas för att studera 

de sociala mötena mellan japanska utbytesstudenter och svenska studenter, samt 

undersöka gruppdynamiken inom gruppen ”japanska utbytesstudenter” på ett universitet 

i Sverige. Elias och Scotsons (2010) teori visar hur gruppdynamiker i och mellan olika 

grupper, samt de sociala fenomenen som uppstår såsom grupptillhörighet och skillnader 

i status mellan grupperna, kan förstås genom deras teori ”Etablerade och Outsiders”. 

Elias och Scotsons (2010) studie passar till denna studiens syfte då gruppen som denna 

studie undersöker är nykomlingar inte bara i relation till de svenska studenterna utan 

även i relation till den egna gruppen japanska utbytesstudenter.  

 

För att förstå Elias och Scotsons (2010) teori behövs först en sammanfattning av hur 

teorin växte fram. Elias och Scotson (2010) undersökte tre bostadsområden i samhället 

Winston Parva och ansåg att två av dessa tre bostadsområden utmärkte sig. Elias och 

Scotson (2010) uppmärksammade att det fanns en social barriär mellan det första och 

tredje bostadsområdet och att sociala relationer och kommunikation mellan dessa två 

områden hade problematiserats. De invånare som bodde i det första bostadsområdet, 

de ”gamla familjerna”, ansåg att deras invånare var bättre och vägrade ha social kontakt 

med de som bodde i den angränsande, nyare delen av samhället - det tredje 
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bostadsområdet. Elias och Scotson (2010) menar att den första gruppen kort sagt 

behandlade alla nykomlingar som utbölingar, eller ”outsiders” (Elias och Scotson 

2010:28). Det första bostadsområdet blev i detta förhållande därmed ”de etablerade”. 

Det andra bostadsområdet behöll en hög status, medan det tredje bostadsområdet hade 

en lägre status och blev i detta förhållande därmed ”outsiders”, just för att denna grupp 

var nyinflyttad (Elias och Scotson 2010:70).  

 

Elias och Scotson (2010) undersöker hur de sociala förhållandena ser ut i relationen 

mellan invånarna i det tredje bostadsområdet - den nyinflyttad arbetargruppen, och 

invånarna i det första bostadsområdet - de etablerade stadsborna. I relationen mellan 

dessa två bostadsområden finns det enligt Elias och Scotson (2010) en maktkamp. Den 

etablerade gruppen av stadsbor ser ned på den nyinflyttade arbetargruppen och utövar 

sin makt genom att döma gruppen utifrån deras ”värsta minoritet” (2010:12). Elias visar 

hur den maktutövning som sker i Winston Parva är ett fenomen som sker mellan 

grupper världen över och att den konflikt som uppstår mellan en etablerad grupp och en 

underordnad grupp av detta slag sker mellan alla möjliga grupper i samhället (Elias, 

Scotson 2010:28). Elias och Scotson (2010) menar att de mäktigare grupperna i de 

uppräknade fallen betraktar sig som ”bättre” för att de erhåller en viss gruppkarisma 

eller egenskap som deras motpart saknar. Den mäktigare gruppen får dessutom de 

mindre mäktiga grupperna att själva känna att de saknar något som den etablerade 

gruppen har, därmed upplever även de mindre mäktiga grupperna sig själva som 

underlägsna (Ibid.). Utifrån relationen mellan bostadsområde 1 och bostadsområde 3 

skapades alltså teorin om ”Etablerade och Outsiders”. 

 

4.2 Begrepp 

 

Denna studie kommer använda sig av begreppen ”outsiders”, ”etablerade” 

samt ”moralisk differentiering”, tre begrepp som i Elias och Scotsons (2010) studie är 

centrala.  
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4.2.1 ”Etablerade” och ”Outsiders” 

 

Elias och Scotson (2010) menar att de undersökta bostadsområdena påvisar: 

”en skarp intern skiljelinje mellan en väletablerad grupp och en nyare grupp av 

invånare, vars medlemmar behandlades som outsiders av de etablerade” 

 (Elias, Scotson 2010:27). 

 

De fortsätter med att uttrycka, som ovan nämnt, hur man i flera exempel kan se hur 

grupper med större makt uppfattar sin egen grupp som bättre i relation till de andra 

grupperna de står i en ömsesidig beroenderelation till. Elias och Scotson (2010) nämner 

ett flertal exempel på när detta fenomen utspelar sig i andra sociala grupper. De nämner 

bland annat ”vita” i relation till ”svarta”, icke-judar i relation till judar, män i relation 

till kvinnor (förr) eller stora mäktiga nationalstater i relation till andra som är små eller 

relativt maktlösa. Författarna menar att fenomenet i Winston Parva tas i uttryck i 

relationen mellan en väletablerad arbetsgrupp och invånare i en ny, närbelägen 

arbetarstadsdel (Ibid).  

 

Elias och Scotson (2010) skriver att de i det lilla samhället Winston Parva tycks ha hittat 

vad de kallar ”en universell regelbundenhet i varje figuration av etablerade och 

outsiders” som beskrivs följa dessa kriterier: 

 

Elias och Scotson (2010) menar att man kan studera aspekter av en universell figuration 

såsom Etablerade och Outsiders, inom ramen för ett litet samhälle. De menar att man 

genom att använda en liten social enhet som fokus kan undersöka de problem som 

uppstår i större och mer omfattande enheter, fast mer detaljerat. De skriver att man 

kan ”bygga en småskalig förklaringsmodell av den figuration man ser som universell” 

(Ibid).  

 

”[D]en etablerade gruppen tillskrev sina medlemmar överlägsna mänskliga 

egenskaper; den uteslöt alla i den andra gruppen från icke-yrkesmässiga sociala 

kontakter med sina medlemmar; tabut mot sådana kontakter hölls vid liv genom 

social kontroll av typ berömmande (eller nedsättande) skvaller om misstänkta 

överträdare”  

(Ibid. s. 29). 
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4.2.2 Moralisk differentiering 

 

Elias och Scotson (2010) talar även om ”Den goda och den dåliga minoriteten”, även 

kallat ”moralisk differentiering”. Med detta begrepp menar Elias och Scotson (2010) att 

den etablerade gruppen tillskriver outsider gruppen ”dåliga” karaktäristika, baserat på 

handlingar uppvisade av deras ”värsta” minoritet. På liknande sätt tillskriver de alla 

de ”goda” karaktäristika till sin egna grupp, och uppvisar sig själva därmed genom 

sin ”bästa” minoritet (Elias, Scotson 2010:12). Elias och Scotson (2010) menar att detta 

sker för att upprätthålla de maktförhållanden som finns, samt hålla kvar sin position 

som ”etablerade” och den andra gruppens position som ”outsiders” i detta 

maktförhållande (Ibid.)  

 

Ovanstående begrepp, ”Etablerade”, ”Outsiders” samt ”Moralisk differentiering” 

kommer att användas som riktlinjer för att identifiera ett eventuellt ”etablerade och 

outsiders” fenomen i relationen mellan utbytesstudenter och svenska studenterna i 

denna studie. Begreppen förklarar och tydliggör vad som bör finnas i relationen för att 

fenomenet ”etablerade och outsiders” ska uppstå, materialet kommer därför analyseras 

med hjälp av dessa begrepp. 

 

4.3 Kan relationen mellan Japan och Sverige liknas vid relationen 
mellan invånarna i Winston Parva? 

 

Först och främst går det knappast att jämföra japanska utbytesstudenter i relation till 

svenska studenter med de relationer som exempelvis ”vita” och ”Svarta” eller ”judar” 

och ”icke-judar” Elias och Scotson (2010) nämner. Många av de relationer som Elias 

och Scotson (2010) räknar upp är nämligen påverkade av historiska kontexter. 

 

 I denna studie handlar det om ett annat förhållande, relationen mellan två parter som 

inte har ett direkt starkt band till varandra sedan innan. Det finns självklart historik i 

relationen mellan Japan och Sverige, men denna relation beskrivs snarare som en 

vänskaplig sådan än en komplicerad relation, som de Elias och Scotson (2010) räknar 

upp (Japanska Ambassaden i Sverige, 2017).   

 

En annan skiljefaktor är att utbytesstudenter i de flesta fall åker hem till sitt hemland 

efter en kort period, vilket minskar behovet att acklimatisera sig till den nya kulturen. 



  

 

11 

Kulturella skillnader, även om de existerar, kan därför tänkas vara enklare att 

överkomma eftersom utbytesstudenterna är medvetna om att dessa kulturella skillnader 

endast är tillfälliga. 

 

Däremot undersöker Elias och Scotsons (2010) i sin egna studie relationen mellan 

etablerade invånare och nyanlända invånare i Winston Parva, vilket är en liknande 

relation till den mellan etablerade svenska elever och nyanlända utbytesstudenter. Det 

finns därför en chans att liknande fenomen till de Elias och Scotson (2010) upptäcker, 

kan upptäckas även i relationen mellan svenska elever och japanska utbytesstudenter. 

Att Japan och Sverige inte har en komplicerad relation ändrar inte det faktum att de 

japanska utbytesstudenterna som kommer till Sverige fortfarande är nykomlingar i 

landet, liknande de nyanlända invånarna i Winston Parva. De sociala barriärer eller det 

utanförskap som Elias och Scotson (2010) talar om är därför fortfarande aktuellt att 

undersöka även i relationen mellan japanska utbytesstudenter och svenska studenter.  
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5 METOD 
 

I följande avsnitt presenteras först studiens urval och tillvägagångssätt under 

huvudrubrik ”5.1 Urval och tillvägagångssätt”. Därefter en beskrivning av metodval 

under huvudrubrik ”5.2. Netnografisk metod”, följt av redogörelse av intervjuguiden 

under huvudrubrik ”5.3 Intervjuguide”. Avsnittet avslutas med en redogörelse för etiska 

överväganden som gjorts, under huvudrubrik ”5.4 Etniska Överväganden”. 

 

 

 

5.1 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Eftersom gruppen ”Asien och Oceanien” är den största gruppen inkommande 

utbytesstudenter som inte härstammar från Europa, valdes denna grupp ut som 

preliminär urvalsgrupp. Eftersom ett personligt intresse för ämnet ledde till informella 

samtal med japanska utbytesstudenter, kändes det även passande att undersöka vidare 

inom gruppen av ”japanska utbytesstudenter”. Samtal kring deras utbyte har på så sätt 

redan etablerats i de informella samtalen. 

 

När valet att intervjua japanska utbytesstudenter var fastställt, frågade intervjuaren efter 

rekommendationer från vänner. Genom dessa rekommendationer hittades studiens 

första informanter. Intervjuaren frågade sedan informanten ifall denne kände fler som 

skulle kunna tänka sig att delta i studien. Urvalet blev således ett snöbollsurval (Kvale, 

Brinkmann 2009:194). Individerna blev kontaktade genom Facebooks chatt-funktion, 

där informationsmejlet skickades ut. Totalt 14 individer blev kontaktade, studiens 12 

informanter samt två ytterligare individer som valde att tacka nej till att delta.  

 

Alla förutom en informant går för nuvarande på samma universitet, den informant som 

inte går på universitetet för närvarande studerade på universitetet för ett år sedan och 

bedöms kunna ge jämlik relevant information. Universitetsområdet, inklusive de 

studentbostäder runt universitetet, anonymiseras i denna studie som ”Campus”. 

 

Informationsmejlet som skickades ut var informellt formulerat eftersom intervjuaren 

ville påbörja en så avslappnad relation som möjligt till informanterna. I hopp om att få 
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informanterna att känna sig bekväma nog för att formulera sina åsikter, försökte 

intervjuaren skapa en relation där informanten kunde känna att denne kunde yttra sig 

fritt (Ahrne, Svensson 2015:34).  

 

De krav som ställdes på informanterna var att de skulle vara utbytesstudenter från Japan 

som har varit i Sverige mer än en månad, samt att de skulle ha tillräckligt bra 

språkkunskaper i engelska för att hålla en enklare konversation. Dessa krav ställdes 

eftersom utbytesstudenten skulle ha hunnit ha sociala interaktioner med både svenska 

studenter och andra japanska utbytesstudenter. Kravet på språkkunskaper ställdes för att 

informanterna skulle vara bekväma nog i språket för att kunna uttrycka sina åsikter och 

erfarenheter kring ämnet. Det ställdes däremot inga krav på ålder eller vilken utbildning 

de läste på universitetet. Alla informanter var mellan 20 och 22 år gamla. Ett tillträde till 

fältet har erhållits med hjälp av ett existerande nätverk i form av redan etablerade 

kontakter med vänner till de japanska utbytesstudenterna, att få tag på informanter var 

därmed inte ett problem.  

 

Alla informanter i denna studie studerade vid samma universitet, detta gav möjlighet att 

undersöka de olika utbytesstudenternas erfarenheter på en så generaliserbar plattform 

som möjligt. Eftersom alla kom till samma skola i Sverige var det intressant att 

undersöka deras olika uppfattningar under så lika villkor som möjligt.  

 

Eftersom studien vill undersöka både utbytesstudenternas åsikter och erfarenheter 

passade det sig bäst att dela upp intervjun i flera tillfällen. Att intervjuerna sträckte sig 

över fler tillfällen var även en konsekvens av att intervjuerna fördes via chatt. Vid det 

första tillfället diskuteras bakgrundsfrågor, en kortare intervju för att fastställa fakta 

angående informanten. Vid det andra tillfället hanterades alla de frågor där informanten 

ombads berätta mer utförligt om sina erfarenheter och åsikter. Det förekom även pauser 

när informanterna eller intervjuaren inte hade tillfälle att svara direkt på föregående 

meddelande i chatten.  

 

Efter att ha sorterat de netnografiska intervjuerna var för sig, var varje transkriberad 

intervju allt från fem till 13 A4 sidor i respektive Worddokument, beroende på hur 

många exempel och hur långa berättelser varje informant skrev. Kategoriseringen av 

materialet tog upp 35 A4 sidor i ett Worddokument.  
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Vid samtal med informanterna framkom det som sagt att informanterna ansåg sig vara 

mer begåvade i skrift än i tal och de menade att en skriftlig intervju skulle passa dem 

bättre. Intervjuerna hölls på engelska och översattes därefter till svenska.  

 

5.2 Netnografisk metod 

 

För att informanterna ska vara så bekväma som möjligt att kunna prata fritt om de 

ämnen som behandlas valdes netnografisk metod som hjälp för att besvara de 

formulerade frågeställningarna. Detta för att informanterna vid förfrågan föredrog att 

föra intervjuerna via skriftlig kommunikation, då informanterna ansåg att deras 

språkkunskaper i engelska var bättre skriftligt än muntligt. Netnografisk metod är ett 

nytt verktyg i forskningsprocessen, men argumenteras av Martin Berg (2015) lyda 

samma principer som annan kvalitativ forskning och uppvisar samma eller snarlika 

framgångsfaktorer för att uppnå hög kvalitet (Berg 2015:67). Berg (2015) beskriver 

netnografi som: 

 

Förhållandevis är synkrona, netnografiska intervjuer den form av materialinsamling 

som passar bäst för den typen av kommunikation som intervjuaren var ute efter, då 

synkron kommunikation sker i realtid (t.ex. genom chatt-kommunikation) och kan 

liknas vid ett ’vanligt’ samtal (Ibid. s. 100). Dessutom passar den snabba och 

korthuggna formen av konversation som sker i synkrona intervjuer bra överens med 

intervjuarens önskan om att bygga en så naturlig relation med informanterna som 

möjligt. Informanterna behöver nämligen genom denna avslappnade form av 

kommunikation inte känna sig tvingade att formulera sig på ett visst sätt eller 

skriva ”mindre uppsatser” (Ibid. s. 101).  

 

”[…] [E]n sammanskrivning av ordet internet (eller nät) och etnografi. Begreppet 

etnografi […] kan i sin enklaste form definieras som en vetenskaplig praktik där vi 

tecknar eller skriver om folk, till exempel deras sociala och/eller kulturella liv.  

När vi förstår begreppet netnografi mot denna bakgrund har vi att göra med en snarlik 

praktik, där vi skriver om sociala eller kulturella sammanhang på internet” 

(Ibid. s. 10). 
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5.3 Intervjuguide 

 

En intervjuguide skapades inför de netnografiska intervjuerna. Denna innehöll både 

fastställda och öppna frågor, eftersom informanten ombads berätta historier om sina 

erfarenheter och sina åsikter. Beroende på vad informanterna berättade kunde 

följdfrågor komma att ställas. Studien har dock ett antal ämnen som på förhand var av 

intresse, dessa ämnen grupperades i intervjuguiden1 och benämns 

följande: ”Bakgrundsfrågor”, ”Deras vistelse i Sverige”, ”Skillnader från hemland” 

och ”Sociala utbyten”. Ämnena skapades med inspiration från tidigare studier (se t.ex. 

Natalee Popadiuk 2010), och behandlar delvis grundläggande information om 

informanterna (bakgrundsfakta, skillnader från hemland) samt andra ämnen för att 

samla in informanternas åsikter och erfarenheter (Deras vistelse i Sverige, Sociala 

utbyten). Det sista ämnet ”Sociala utbyten” är det ämne där de formulerade 

forskningsfrågorna behandlas mer direkt, då detta ämne innehåller frågor kring de 

sociala mötena med både svenska studenter och andra japanska utbytesstudenter (se s. 

III i Bilaga 2). 

 

För att ytterligare förstå de japanska utbytesstudenternas sociala möten med svenska 

elever bildades även ytterligare ett ämne, som undersöker informanternas åsikter kring 

universitetets X-program. X-programmet är skapat för att agera som en plattform där 

sociala möten med lokala studenter ska främjas (här inte refererat då detta skulle 

problematisera anonymiseringen av informanterna). Detta görs genom att tilldela en 

svensk elev till en inkommande utbytesstudent för att vara ett hjälpmedel som 

utbytesstudenterna kan ta stöd av vid eventuella svårigheter. Även X-programmet är 

därför av intresse att undersöka, för att ta reda på huruvida utbytesstudenterna fått nytta 

av X-programmet på det aktuella universitetet. 

  

                                                 

1 Se bilaga 2 
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5.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

5.4.1 Vetenskapsrådets fyra etiska principer 

 

De etiska övervägandena framtagna av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2007) har 

tagits i beaktande genom att följa de uppsatta reglerna för varje etisk princip. 

 

När informanterna blev kontaktade skickades först ett informationsmejl2 där uppsatsens 

syfte beskrevs samt förklarades även att informanternas deltagande skulle vara i form av 

en intervju. I informationsmejlet framgick även att deltagaren skulle vara anonym. Det 

stod även att de fick avböja att vara med i studien både innan, under och efter intervjun. 

Intervjuaren försäkrade informanterna att de fick avsluta intervjun när som helst under 

samtalet för att få informanten att känna att de inte skulle få några negativa följder ifall 

de valde att avbryta intervjun. Med informationsmejlet och utformningen av intervjuer 

anses därför kriterier för informationskravet samt samtyckeskravet att vara uppfyllda 

(Se Vetenskapsrådet 2007:7, 9, 10). Följaktligen får den som jobbar med det insamlade 

materialet ej dela med sig av insamlat material eller identiteter på informanter till 

utomstående. Det står skrivet för studiens syfte att alla informanter går på samma 

universitet, detta bedöms inte avslöja informanternas identiteter. Materialet har 

antecknats och förvarats på en privat enhet utan åtkomst för andra än den som arbetat 

med materialet. Allt insamlat material kommer endast användas för forskningsändamål 

och kommer ej användas för något annat syfte, detta stod även skrivet i 

informationsmejlet. Materialet kommer heller ej användas för beslut eller åtgärder som 

påverkar informanten. Genom att följa dessa kriterier anses därför även 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vara uppfyllda (Se Vetenskapsrådet 

2007:12, 14). 

 

5.4.2 Andra etiska överväganden 

 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att informanten måste vara relativt skicklig på att 

skriva för att en skriftlig intervju ska kunna fungera, därför är detta något forskaren 

måste överväga vid denna val av metod. Kvale och Brinkmann (2014) menar dessutom 

                                                 

2 Se bilaga 1 
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att man mister kroppsspråk och talspråk, som kan göra det svårt att få fram rika och 

detaljerade berättelser (Kvale, Brinkmann 2014:190). Men då informanterna själva 

uttryckte att de var mer bekväma med att skriva än att tala kring sina erfarenheter och 

upplevelser, bedömdes informanternas bekvämlighet överväga de möjligen negativa 

aspekterna som Kvale och Brinkmann (2014) presenterar. Utbytesstudenterna antogs 

dessutom ha tillräckligt goda språkkunskaper i engelska eftersom de studerade kurser 

där undervisningen skedde på engelska, därför ansågs de ha tillräckligt goda kunskaper 

för att delta i studien. 

  

Beslutet att dela upp intervjun till flera tillfällen kan medföra både positiva och negativa 

effekter. Dels blir intervjuerna mer som en flytande diskussion mellan parterna, vilket 

gör att det lättare kan bildas en relation med informanten. Precis som Berg uttrycker, 

kan man genom synkrona intervjuer uppleva den typen av snabba utbyten som vanliga 

samtal har (Berg 2015:101. Dels kan intervjuerna ta längre tid och samtalet avbryts vid 

flera tillfällen på grund av att intervjuaren eller informanten inte är aktiv i det 

elektroniska samtalet. Informanten får även längre tid att fundera på sitt svar, vilket kan 

innebära att informanten kan ljuga eller gömma åsikter som i en intervju hade kommit 

fram genom impulssvar. Sammantaget överväger absolut de positiva aspekterna av den 

valda intervjuformen, informanterna kan formulera sina synpunkter i lugn och ro och 

hitta det engelska ord eller engelska uttryck som man vill ge uttryck för. Eftersom det 

också var den kommunikationsform som informanterna själva valt, var de mest 

bekväma med metoden och därmed positivt inställda till att bidra i studien. 
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6  RESULTAT 
 

I följande avsnitt presenteras studiens insamlade material samt dess tolkning utifrån den 

valda teorin, ”Etablerade och Outsiders” av Elias och Scotson (2010). För att tydligt 

presentera resultatet i relation till de två formulerade frågeställningarna har resultatet 

delats in i två huvudrubriker, ”6.1 X-programmet bryter sociala barriärer?” samt ”6.2 

Japanernas inbördes relationer”. Dessa två huvudrubriker svarar på vardera 

frågeställning. De båda huvudrubrikerna har två underrubriker, ”Etablerade och 

outsiders?”, ”Moralisk differentiering?”, i dessa två underrubriker behandlas resultatet 

utifrån de centrala begreppen i den valda teorin.  

 

6.1 X-programmet bryter sociala barriärer? 

 

För att besvara den första frågeställningen, ”Hur upplever några japanska 

utbytesstudenter sociala möten med svenska studenter på ett universitet i Sverige?”, 

ombands informanterna berätta kring deras upplevelser och möten med de lokala, 

svenska studenterna. Relevant material analyseras nedan med hjälp av Elias och 

Scotsons (2010) tre begrepp Etablerade, Outsiders och Moralisk differentiering. 

 

6.1.1 Etablerade och outsiders?  

 

11 informanter uppgav att det var enkelt att lära känna svenska studenter under sitt 

utbyte. Fem av dessa uppgav att de lärde känna svenska elever för att de var deras 

klasskompisar eller att de lärde känna svenska studenter genom sin tilldelade svenska 

elev från X-programmet. Resterande informanter uppgav att det var en blandning av 

olika faktorer, eller att de inte minns hur de lärde känna de lokala studenterna.  

Att informanterna deltog i X-programmet, och hade svenska klasskamrater, antyds 

därför vara anledningar till varför informanterna inte upplevde att det var svårt att lära 

känna svenska elever. Informant 2 berättar exempelvis: 

”Det är faktiskt enkelt. Om jag sitter bredvid en svensk i klassrummet så brukar vi 

kort introducera oss själva, jag har lärt känna många svenska klasskamrater på det 

sättet. […] De är alltid vänliga, att lära känna varandra är därför enkelt.” 

(Informant 2) 
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Även Informant 10 anger att det var enkelt för denne att lära känna svenska elever, 

Informant 10 berättar: 

X-programmet skapades av universitetet som en åtgärd för att utbytesstudenter ska lära 

känna lokala elever, som ett försök att förhindra den alienation som kan uppstå mellan 

parterna. Även om majoriteten av informanterna även uppgav att de inte träffat sin 

tilldelade svenska elev särskilt ofta, introducerade denna tilldelade svenska elev 

informanterna till andra svenska elever och därmed hjälpte informanterna med deras 

sociala möten med svenska elever. Informant 4 berättade exempelvis om hur dennes 

tilldelade svenska elev samt klasskamrater hjälpte informanten att skapa nya 

vänskapsrelationer: 

 

Ungefär hälften av informanterna uppgav att X-programmet hjälpte dem bilda 

vänskapsrelationer, det antyds därför att dessa åtgärder har fungerat. Universitetets  

X-program kan därför anses vara en bidragande faktor till varför informanterna inte 

upplever sig som outsiders i förhållande till svenska elever. De ”sociala barriärer” 

och ”hinder för sociala relationer och kommunikation mellan grupperna” som Elias och 

Scotson (2010) talar om i sin studie verkar heller inte vara problem för denna studiens 

informanter (Elias, Scotson 2010:70). Universitetet verkar hantera dessa problem 

genom att införa ett program, X-programmet, som fungerar som en plattform där sociala 

möten mellan lokala studenter och utbytesstudenter uppmuntras.  

 

”Jag hade tidigare trott att svenskar var dömande, men det är inte sant. Dem är väldigt 

pratglada och trevliga, och de bjuder ofta in mig till saker. För mig är det inte speciellt 

svårt att kommunicera med svenskar, jag tycker snarare det verkar som att svenskar 

kan prata med vem som helst!”  

(Informant 10) 

” [Jag träffade dem] [G]enom min tilldelade svenska elev och mina klasskamrater! Vi 

brukar gå på fester och äta middag tillsammans! De tog med sig sina svenska vänner 

till middagar, så vi lagade middag tillsammans och vi kunde prata om matlagning. 

Min tilldelade svenska elev och mina klasskamrater introducerade mig till de flesta 

svenska studenter jag känner”.  

(Informant 4) 
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6.1.2 Moralisk differentiering? 

 

Det är oklart om det i relationen mellan svenska studenter och japanska utbytesstudenter 

finns någon moralisk differentiering, då ingen av grupperna har uttalat sig vara ”bättre” 

än den andra. Däremot kan man studera hur informanterna talar om svenska studenter 

kontra japanska studenter för att undersöka om det finns några positivt eller negativt 

laddade omdömen om egenskaper hos en av grupperna. Om detta är fallet, kan det 

antyda att det finns en egenskap som en av grupperna erhåller som den andra gruppen 

saknar, som i så fall antyder att det finns en moralisk differentiering.  

 

Ett flertal informanter tar till exempel upp alkoholkonsumtion när de talar om svenskar i 

jämförelse med japaner. Två informanter anser att deras alkoholkonsumtion har ökat 

sedan de kom till universitetet i Sverige, informant 3 är en av dessa. Informanten uppger 

även att hon festar mer i Sverige än i Japan. Hon skriver: 

Den andra informanten som uppgav att hans alkoholvanor förändrats i Sverige, 

Informant 10, skriver: 

Utifrån citaten verkar det som att Informant 3 hade en neutral inställning till sina nya 

alkoholvanor, medan Informant 10 verkade ha en positiv inställning. Det är dock 

intressant att deras alkoholkonsumtion ökat under deras utbyte, men då ingen av de 

andra informanterna nämner att deras alkoholkonsumtion ökat finns det inte tillräckligt 

med material i denna studie att uttala sig om ett samband mellan deras utbyte och en 

ökad alkoholkonsumtion. 

 

”Det är inte så stor skillnad (mellan Sverige och Japan) men jag festar mer, eller 

dricker mycket jämfört med vad jag gjorde i Japan. I Sverige ser man alltid 

soptunnorna vara fulla av alkoholhaltiga drycker snarare än mat! Det känns som de 

dricker mycket och äter lite på varje fest, haha. […] Jag tror inte folk känner att 

de ’måste’ dricka, men det beror nog på situationen”  

(Informant 3). 

”Jag brukar fika eller bli full (med svenska elever). Jag tycker det är en bra sak! Att 

dricka hjälper mig med kommunikationen!”  

(Informant 10). 
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Alkohol nämns av fler informanter i andra frågor, fem informanter uppgav till exempel 

att de brukar dricka tillsammans med svenska elever när de umgås. Alkohol och fester 

nämndes av två ytterligare informanter när de fick frågan varför de tror att de inte lärt 

känna många svenska elever. Informanterna uppgav att de endast träffade svenska 

studenter på fester och att de inte själva tyckte om att festa och därför inte träffade de 

svenska studenterna. Informant 8 nämner även alkohol och hur svenska studenter 

blir ”för fulla”, informant 8 skriver:  

Informanternas uttryck kring deras upplevelser angående svenskarnas 

alkoholkonsumtion tycks vara av olika åsikter, informant 10 är positiv då han ser detta 

som en möjlighet att lära känna svenska elever, informant 3 talar om hennes 

observationer kring svenskarnas alkoholkonsumtion, och vissa av informanterna 

uppfattar att man inte kan lära känna svenska elever om man inte dricker eller festar.  

 

Enligt informanternas uttalanden om svenskar upplevs det som att alla svenska 

studenter dricker stora mängder av alkohol och att det är genom alkohol och fester man 

umgås. Alkoholkonsumtionen kan då ses som en karaktäristika eller egenskap som Elias 

och Scotson talar om (Elias och Scotson 2010:12), det verkar dock inte som att 

informanterna är avundsjuka på denna karaktäristika. Den enda informanten som endast 

talar positivt om denna egenskap menar att han kan utnyttja situationen för att träffa nya 

människor, något som tyder på att svenskarna även enligt honom oftast socialiserar på 

fester eller med alkohol inblandat.  

 

Elias och Scotsons (2010) nästa begrepp, ”moralisk differentiering”, tas alltså endast i 

uttryck vid samtal kring svenskarnas alkoholkonsumtion. Informanterna anser att 

svenskar i deras uppfattning dricker mycket alkohol. Dock antyds det inte att 

informanterna är avundsjuka på eller åtrår denna karaktäristika, därför finns det i denna 

studiens material inget som pekar på att det finns en moralisk differentiering mellan 

grupperna. 

”Jag har träffat några svenskar på studentpubarna, och de är så fulla. En av dem 

började prata med oss och det slutade på något sätt med att han sov i mitt rum. En 

annan som pratade med mig på toaletten bjöd mig på en shot men han fick nästan en 

black-out” 

 (Informant 8). 
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6.2 Japanernas inbördes relationer 
 

För att besvara den andra frågeställningen, ”Hur ser gruppdynamiken ut inom 

gruppen ”japanska utbytesstudenter” på ett universitet i Sverige?”, fick informanterna 

berätta hur de upplevde sin relation med de andra japanska utbytesstudenterna. Även 

här analyseras relevant material med hjälp av Elias och Scotsons (2010) tre begrepp 

Etablerade, Outsiders och Moralisk differentiering. 

 

6.2.1 Etablerade och outsiders? 

 

Det insamlade materialet visar att informanterna upplevde större svårigheter att lära 

känna andra japanska utbytesstudenter än att lära känna de svenska studenterna. Därför 

talar istället materialet för att en ”etablerade och outsiders”-relation skulle finnas inom 

gruppen av japanska utbytesstudenter, då kommunikation med andra japanska 

utbytesstudenter ansågs vara ett problem.  

 

Att informanterna uppgav att det fanns svårigheter med att lära känna andra japanska 

utbytesstudenter, kanske kan förklaras med Elias och Scotsons (2010) uttalande om att 

människor etablerar relationer när de bor tillsammans på samma plats. De menar att: 

Det framkommer av informanterna i denna studie att de inte bodde ihop, och var därför i 

det hänseende som Elias och Scotson (2010) ovan talar om, ej beroende av varandra. 

Detta styrks även av att den informant som uppgav att han inte lärt känna några andra 

japanska utbytesstudenter under sitt utbyte, menar att: 

Även Informant 6 har ett liknande uttalande; 

”[D]et ömsesidiga beroenden som kommer till stånd mellan dem i egenskap av 

människor som skapar ett hem, där de äter och sover och föder upp en familj,  

är specifika sociala beroenden” 

 (Elias, Scotson 2010:205). 

 

”Det är svårt [att umgås med andra japanska utbytesstudenter] eftersom de bor i andra 

korridorer, långt ifrån där jag bor.” 

(Informant 8) 
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Att de japanska utbytesstudenterna inte bodde tillsammans kan vara en bidragande 

faktor till varför samhörigheten i gruppen var så låg. Om det inte fanns en frivillig kraft, 

d.v.s. ett engagemang från gruppmedlemmarna själva, eller påtvingad kraft, som t.ex. att 

de var tvungna att bo ihop, fanns det inget som skapade eller bibehöll en gruppdynamik 

inom gruppen, vilket kan ha lett till att gruppmedlemmarna inte heller kunde skapa en 

samhörighet inom gruppen. Gruppdynamiken inom gruppen ”japanska 

utbytesstudenter” antyddes alltså lida av att de inte är grupperade på samma ställe. Om 

gruppen i större mån varit med varandra, t. ex. bott med varandra, hade möjligen 

gruppdynamiken förstärkts. 

 

Ett annat fenomen som skulle kunna förklara den låga samhörigheten som finns i 

gruppen av japanska utbytesstudenterna är att gruppen blev ihopsatt först när de kom till 

universitetet i Sverige. Informant 3 poängterade att: 

 

Informant 9 tar också upp svårigheter med att lära känna andra japanska 

utbytesstudenter; 

 

Elias och Scotson (2010) talar om hur deras ”outsider”-grupp var ”främlingar i relation 

till inte bara de gamla invånarna utan också till varandra” (Elias, Scotson 2010:30), 

något som tycks stämma för även denna studies informanter då de inte kände varandra 

innan de kom till universitetet i Sverige.  

”För mig är det mest svårt [att lära känna andra japanska utbytesstudenter] för att 

många bor utanför Campus, så det är lite svårt att lära känna dem” 

(Informant 6) 

”Jag upplevde mest [svårigheter] med att lära känna andra japaner, speciellt dem som 

har andra personlighetsdrag. Jag försökte prata med dem och vara vänlig, men jag 

insåg snabbt att vi inte kommer komma nära varandra.” 

(Informant 3) 

”Ibland känner jag att jag inte kan umgås eller involvera mig med de andra, jag känner 

att jag måste göra samma saker som dem. Till exempel, när de dricker alkohol, måste 

alla dricka alkohol för att umgås. Ibland är det rätt irriterande, för alla borde få rätt att 

göra vad de vill. 

(Informant 9) 
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Gruppen som skapades på universitetet hade dock bara ett kriterium, att de var japanska 

utbytesstudenter. Gruppmedlemmarna behöver alltså inte ha något annat gemensamt än 

att de var från samma land, vilket kan leda till att gruppmedlemmarna inte 

nödvändigtvis har något annat gemensamt. De skillnader i personligheter som nämns i 

ovanstående citat verkar vara en stor negativ faktor, den gemensamma etniciteten räcker 

alltså inte till som ett enda kriterium för en bra gemenskap. Det kan även vara en 

bidragande faktor till varför gruppens sammanhållning var så låg.  

 

Informanterna uttalande sig även om att de upplevde en distans till de andra japanska 

utbytesstudenterna, Informant 11 nämner exempelvis; 

Eftersom informanten talar om ”olika språk” och ”olika delar av Japan” antyds det att 

informanten anser att dialekter orsakar problem i kommunikation mellan denne och de 

andra japanska utbytesstudenterna.  

 

De informanter som uppgav att de lärt känna de andra gruppmedlemmarna nämnde att 

de blev kontaktade av en lärare som arrangerat ett möte där de japanska 

utbytesstudenterna kunde träffa varandra. Genom detta möte arrangerat av läraren lärde 

informanterna känna andra japanska utbytesstudenter. En utomståendes uppmuntran 

gjorde alltså att informanterna kunde komma närmare de andra gruppmedlemmarna på 

ett sätt som de inte ordnat på egen hand. 

 

6.2.2 Moralisk differentiering? 

 

När informanterna uttryckte sig kring andra japanska studenter fanns det negativt 

laddade uttal kring egenskaper inom den egna gruppen. Två informanter belyste 

nämligen ett intressant fenomen, Informant 10 uppgav till exempel:  

”Jag tycker det är svårt att prata med dem (andra japanska utbytesstudenter) eftersom 

vi är från olika delar av Japan. Vi pratade lite olika språk” 

 (Informant 11). 
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Uttalandet tyder på att informanten inte vill etablera sig hos sin egen grupp, ett fenomen 

som återkommande nämns av informanterna är att de hellre ville lära känna de lokala 

studenterna under sitt utbyte.  

 

En visad likgiltig inställning till samhörigheten i den egna gruppen framkommer i 

materialet, detta är möjligtvis också en bidragande faktor till varför samhörigheten i 

gruppen är låg. Informanterna visade större engagemang inför att lära känna de svenska 

eleverna snarare än de japanska eleverna. Dock bör det tilläggas att informanterna 

endast befann sig i Sverige under en kort period, vilket kan vara anledningen till varför 

informanterna var mer intresserade av det ”okända” än av de ”bekanta” under sitt 

utbyte.  

 

När informanterna talade om japaner i förhållande till svenskar, var det alltid till förmån 

för svenskarna. Till exempel nämner fyra informanter att det var svårt att kommunicera 

med japaner för att de enligt informanterna var blyga eller mer känsliga och att det 

därför var lättare att kommunicera med svenska elever. Ett annat exempel på 

jämförelsen mellan svenskar och japaner kan ses i informant 8s uttalande: 

Även åsikter om att Sveriges jämställdhet och välfärd är bättre än Japans uppkom under 

intervjuerna. Att informanterna endast pratade om japaner i negativa termer antyder att 

det fenomen Elias och Scotson (2010) tar upp angående ”den goda och den dåliga 

minoriteten” kan finnas närvarande (Elias, Scotson 2010:12). Eftersom det är ’outsider 

gruppen’ själva som beskriver att japaner har dessa attribut är gruppen inte endast 

beredda att acceptera gruppen som ”sämre”, de tillskriver dessutom dåliga attribut till 

japaner i allmänhet och framställer svenskar som ”bättre”. Dock bör det poängteras att 

även om informanterna tillskriver japaner dåliga attribut, innebär detta inte att de själva 

anser sig tillhöra denna grupp. Oavsett om de själva anser sig erhålla dessa attribut eller 

”Jag umgås med de andra japanska utbytesstudenterna. Men jag försöker undvika att 

spendera all min tid med bara dem! Jag kan umgås med dem i Japan” 

 (Informant 10). 

 

”Det verkar som att folk är nöjda med sitt liv i Sverige, i alla fall mer nöjda än folk är 

generellt i Japan” 

(Informant 8). 
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ej, talar de negativt om de japanska utbytesstudenter som utgör resten av gruppens 

medlemmar. Dessa attribut kan därmed anses vara en tredje bidragande faktor till varför 

de inte fanns någon bra sammanhållning i gruppen. 

 

Utifrån ovanstående bakgrund går det att uttala sig om att det genom det valda 

teoretiska ramverket och samlade material finns upplevda svårigheter bland 

informanterna när det kommer till att lära känna sin egna grupp, ”japanska 

utbytesstudenter”. Även om de umgås med varandra finns det ingen stark gemenskap, 

vilket kan tyda på att det finns ett slags ”outsider” fenomen i detta fall. Det antyds även 

att informanterna tillskriver sämre karaktäristika till japaner och bättre karaktäristika till 

svenska elever, något som tilläggningsvis liknar gruppen till en outsider-grupp.  

 

Det är även intressant att det inte finns en självklar etablerad grupp i detta sammanhang, 

utan endast en outsider-grupp som själva utnämner sig som outsiders utan inflytande av 

en etablerad grupp.  
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7 SLUTDISKUSSION 
 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till den presenterade tidigare 

forskningen för att synliggöra eventuella likheter eller skillnader mellan denna studies 

resultat och den tidigare forskningen på fältet. Slutdiskussionen har delats in i fem 

rubriker: ”7.1 Hur upplever några japanska utbytesstudenter sociala möten med svenska 

studenter på ett universitet i Sverige”, där studiens första frågeställning besvaras. ”7.2 

Hur ser gruppdynamiken ut inom gruppen ”japanska utbytesstudenter” på ett universitet 

i Sverige?”, där studiens andra frågeställning besvaras. Under rubrik ”7.3. Övriga 

resultat” där oväntade resultat presenteras. Samt ”7.4 Kring studiens resultat”, där en 

reflektion över studiens resultat framgår. Slutligen ”7.5 Framtida forskning”, där förslag 

på eventuell framtida forskning presenteras. 

 

 

 

7.1 Hur upplever några japanska utbytesstudenter sociala möten med 
svenska studenter på ett universitet i Sverige? 

 

Utifrån informanternas överlag positiva upplevelser kring deras sociala möten med 

svenska studenter, antyds det att det ej fanns något ”etablerade” och ”outsider”-

förhållande. Eftersom informanterna uppgett att de inte har problem med att lära känna 

svenska elever, exempelvis klasskamrater eller via den tilldelade svenska eleven finns 

det inte någon anledning att tro att de japanska utbytesstudenterna är outsiders i relation 

till de svenska studenterna. Den ”tabu” som Elias och Scotson (2010) talar om när det 

kommer till de sociala utbytena mellan parterna, tycks heller inte förekomma i detta fall. 

Det uttrycks inte heller att det finns någon annan social barriär mellan parterna. 

Informanternas kommunikation med de svenska studenterna antyds därför vara 

välfungerande.  

 

Det faktum att de etablerade svenska studenterna är intresserade av att bilda relationen 

med de nyanlända japanska utbytesstudenterna är något som i sin tur skiljer sig emot 

relationen i Elias och Scotsons (2010) studie. Den etablerade gruppen i Elias och 

Scotsons (2010) egna studie uteslöt all social kontakt som inte var yrkesmässig mellan 

sina medlemmar och outsider-gruppen (Elias och Scotson 2010:29). Den etablerade 
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gruppen som undersöks i denna studie och den etablerade gruppen som undersöks i 

Elias och Scotsons (2010) studie behandlar därför outsider-gruppen på olika sätt. Att 

den etablerade gruppen accepterar outsider-gruppens försök att etablera sig underlättar 

givetvis situationen för outsider-gruppen, vilket kan vara en annan stor faktor till varför 

de japanska utbytesstudenterna inte upplever några sociala svårigheter med att lära 

känna de svenska studenterna. 

 

Att svenska studenter accepterar de japanska utbytesstudenternas etablering kan bero på 

att relationen mellan Japan och Sverige som sagt är en vänskaplig sådan (Japanska 

Ambassaden i Sverige, 2017). Fördomar eller liknande negativa känslor, som skulle 

skapa obehag mellan grupperna, antyds därför heller inte existera mellan grupperna. En 

negativ attityd kanske skulle varit mer prominent om grupperna skulle ha en mer 

problematisk relation, som ”vita” i relation till ”svarta” eller män i relation till kvinnor, 

eller några av de andra relationerna Elias och Scotson (2010) nämner (Elias och Scotson 

2010:27). 

 

Den positiva uppfattningen av kommunikationen mellan parterna i denna studie skiljer 

sig mot resultat i tidigare forskning. Både i Sato och Hodge (2015) samt Pipkins (2011) 

studie uttalar sig ett flertal informanter att de känt sig obekväma i kommunikationen 

med de lokala studenterna, på grund av en existerande språkbarriär. Både Sato och 

Hodge (2015) och Pipkins (2011) för diskussioner kring hur språket de lokala och 

internationella studenterna kommunicerar på är de lokala studenternas modersmål och 

därmed skapar besvär för de internationella studenterna. Pipkins (2011) skriver bland 

annat om hur den långsammare takten i konversationerna som sker mellan de 

internationella studenterna och de lokala studenterna leder till att de internationella 

studenterna känner sig obekväma och ibland undviker kommunikation med de lokala 

studenterna, då de upplever att de stör de lokala studenterna (Pipkins 2011:21).  

 

Sato och Hodge (2015) tar i sin studie upp hur alla deras informanter umgicks med 

deras japanska vänner för att undvika obekvämligheten av att använda ett annat språk. 

De kände sig mer bekväma kring andra japaner och valde därför heller att umgås med 

dem än med de lokala studenterna (Sato och Hodge 2015:215).  
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En förklaring till varför informanterna i denna studie har en välfungerande 

kommunikation med de lokala studenterna kan bero på att de lokala studenterna och de 

japanska utbytesstudenterna kommunicerar på ett gemensamt andra-språk och och inte 

på någonderas förstaspråk. Den skillnad i takt som Pipkins (2011) talar om finns på så 

vis inte närvarande i samma mån när båda parter talar ett språk som inte är deras 

modersmål. Det kan därför vara så, att det finns en språkbarriär för båda parter, vilket 

resulterar i att interaktionen blir mer jämställd än när utbytesstudier sker i 

engelskspråkiga länder. Detta skulle i så fall förklara skillnaden i resultat mellan denna 

studie och tidigare forskning. 

 

I denna studies fall hade även universitetet anordnat ett X-program som ett försök att 

förhindra sociala barriärer, något som inte nämns i några av de andra studierna. Som 

ovan nämnt antyds dessutom X-programmet av informanterna vara en stor faktor till 

varför de lärt känna svenska studenter. Något motsvarande nämns dock inte i några av 

de andra studierna. Att det finns en tredje part i form av en sorts ”kommunikatör”, i 

detta fall anordnat genom X-programmet, är därför intressant i förhållande till Elias och 

Scotsons (2010) teori. Denna studie visar att en tredje part och dess försök att förhindra 

sociala barriärer mellan parterna faktiskt lyckas med sitt mål. Då informanterna uppgett 

att en stor faktor till varför de lärt känna svenska studenter är tack vare X-programmet 

och den tilldelade svenska eleven, antyds det att dessa relationer antagligen inte hade 

skapats om X-programmet inte existerat.  

 

En intressant fråga blir då ifall en tredje part hade hjälpt även i relationerna nämnda av 

Elias och Scotson (2010). Exempelvis i relationen mellan vita och svarta, specifikt 

immigration, skulle man kunna undersöka om en kommunikatör eller ”brygga” mellan 

parterna skulle underlätta situationen och hjälpa immigranter att etablera sig i samhället. 
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7.2 Hur ser gruppdynamiken ut inom gruppen ”japanska 
utbytesstudenter” på ett universitet i Sverige? 

 

Det går att från informanternas samlade uttalanden antyda att gruppen ”japanska 

utbytesstudenter” var en outsider-grupp. Informanterna upplevde att det inte fanns en 

sammanhållning i gruppen, det verkade heller inte finnas något engagemang att skapa 

en sammanhållning. I materialet finns det fyra faktorer som möjligtvis bidragit till att 

samhörigheten i gruppen var låg: (1) Gruppen skapades i Sverige och det enda kriteriet 

för att tillhöra denna grupp var att man var en utbytesstudent från Japan. (2) 

Medlemmarna vill inte etablera sig i den egna gruppen utan vill hellre umgås med 

svenska studenter, då en likgiltig inställning till samhörigheten i den egna gruppen 

antyds av vissa av informanterna i materialet. (3) Medlemmarna tillskriver själva 

negativa attribut till den egna gruppen. (4) Det fanns ingenting som skapade eller 

bibehöll en gruppdynamik inom gruppen. 

 

Vänskap och relationer inom gruppen japanska utbytesstudenter är ett fenomen som tas 

upp i Bochners, McLeods och Lins (1977) och Satos och Hodges (2015) studier. I dessa 

studier har informanterna en positiv relation med de andra japanska utbytesstudenterna, 

till skillnad från vad informanterna i denna studie berättar.  

 

Bochners, McLeads och Lins (1977) studie visar dessutom att det i deras studie finns ett 

starkt samband mellan kulturell samhörighet och vänskapsbildande (Bochner, McLead 

och Lin 1977:283, 285) Detta framgår även i Satos och Hodges (2015) studie, där 

informanterna umgicks med studenter från samma land eller kultur för att inte behöva 

uppleva den stress och sociala osäkerhet som kan uppstå i interkulturella sammanhang 

(Sato och Hodge 2015:221). Även Elias och Scotsons (2010) teori kan antyda att 

samma fenomen uppstod mellan deras etablerade och outsider-grupp, då grupperna 

skapade ett vi-dem tänkande. Detta kan även ses i de exempel som Elias och Scotson 

(2010) tar upp, såsom ”vita” i relation till ”svarta”, män i relation till kvinnor 

eller ”judar” i relation till ”icke-judar” (Elias och Scotson 2010:27). 

 

Informanterna i denna studie visar dock en preferens för att umgås med lokala studenter 

snarare än med studenter från samma kultur, motsatt mot vad Bochner, McLeod och Lin 

(1977) kommit fram till. Det kan dessutom antydas ett visst bristande engagemang att 



  

 

31 

lära känna de andra japanska utbytesstudenterna i exempelvis Informant 10s uttalande 

kring att han inte ville umgås med dem, eftersom han kan göra det hemma i Japan. Men 

bristen av engagemang och svårigheter i kommunikation kanske är orsaken till detta, 

Chuns och Chois (2014) studie visar att öppen och fri kommunikation behövs mellan 

medlemmarna. Öppen och fri kommunikation kan resultera i en gemensam förståelse 

mellan medlemmarna inom gruppen samt förbättra relationer i gruppen (Chun och Choi 

2014:446). Kommunikation inom gruppen skulle således hjälpt gruppmedlemmarna att 

skapa en bättre sammanhållning.  

 

Bristande engagemang är även något som Kivlighan, Li och Gillis (2015) talar om. De 

kom i sin studie fram till att gruppmedlemmar som delar samma nivå av engagemang 

med resten av gruppen känner sig mer delaktiga och uppskattade av sina 

gruppmedlemmar (Kivlighan, Li och Gillis 2015:117). Denna studiens informanter hade 

alltså kanske umgåtts mer inom gruppen om de kände att resten av gruppmedlemmarna 

också var intresserade av att skapa en gruppgemenskap. Materialet antyder dock att 

gruppens engagemang inte är särskilt högt. Även om någon i gruppen visade 

engagemang att bilda en större samhörighet inom gruppen, skulle den medlemmen 

enligt Kivlighan, Li och Gillis (2015) resultat inte fått någon respons från gruppen, på 

grund av distinktion i engagemang, och därmed slutat försöka forcera en gemenskap. 

 

Det fokus som lagts på att de japanska utbytesstudenterna ska lära känna de lokala 

studenterna kanske har orsakat bristande engagemang att lära känna medlemmarna inom 

den egna gruppen. Om informanterna på förhand bestämt sig för att inte interagera med 

den egna gruppen, kan kommunikationen inom gruppen lida och därmed också 

gruppgemenskapen.  

 

 

7.3 Övriga resultat 

 

Ett oväntat tema som dök upp i jämförelser med tidigare forskning när det kommer till 

relationen inom den egna gruppen är vikten av professorer och dess engagemang att 

hjälpa utbytesstudenterna.  
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I denna studie fanns det positiva uttalanden i relation till mötena inom den egna 

gruppen, nämligen att en lärare hjälpt vissa av informanterna att träffa andra japanska 

utbytesstudenter genom att anordna ett evenemang där alla japanska utbytesstudenter 

samlades och bildade en social bas inom gruppen. Läraren nämns även av ett flertal 

informanter som en faktor till varför de träffade de andra japanska utbytesstudenterna. 

 

Även Popadiuk (2010) nämner i sin studie att hennes informanter hade positiva 

erfarenheter kring sina professorer och ansåg att de ofta fick hjälp med akademiska 

problem. En av informanterna nämner även att en professor introducerade honom till 

skolans basketbollag och att detta ledde till att informanten träffade nya vänner 

(Popadiuk 2010:1536), alltså motsatta resultat jämfört med Satos och Hodges studie. 

 

Däremot hade alla informanter i Satos och Hodges (2015) studie negativa erfarenheter 

av sina professorer under sitt utbyte. Informanterna upplevde att professorerna inte ville 

hjälpa dem med bland annat deras akademiska besvär (Sato och Hodge 2015:218). Att 

professorerna hade hjälpt informanterna med andra besvär, såsom sociala, är något som 

överhuvudtaget inte nämns. Yakaboski och Perozzi (2014) beskriver även i sin studie att 

skolan är ansvarig för de internationella studenternas trivsel. Att studenterna i Satos och 

Hodges (2015) studie hade negativa erfarenheter kring sitt utbyte, och informanterna i 

denna studie hade positiva erfarenheter, kanske kan bero på att universitetet i den 

aktuella studien har gjort åtgärder för att eleverna ska bilda relationer. 

 

Eftersom informanterna i denna studie talar negativt om relationen inom gruppen, tycks 

lärarens försök att skapa gemenskap i gruppen inte gjort någon större skillnad för 

intresset och engagemanget bland gruppmedlemmarna. Dock, som ovan nämnt, var 

informanterna positivt inställda till lärarens bidrag.  

 

På grund av detta resultat uppstår en intressant fundering. Denna studien visar att det 

aktuella universitetet tagit åtgärder för de internationella studenterna att lära känna 

lokala studenter, men den enda åtgärd som tagits för att de ska lära känna varandra inom 

gruppen är en lärares eget initiativ att skapa ett tillfälle för dem att träffas. Kanske det 

fokus som lagts på att de internationella studenterna ska lära känna de lokala 

studenterna gör att åtgärder, och därmed engagemanget, inom gruppen av 

internationella studenter bortprioriteras. Detta är även intressant i koppling till Elias och 
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Scotsons (2010) teori, där sammanhållningen inom grupperna ej verkade lida. 

Grupperna kan snarare antydas få en starkare gemenskap eftersom ett ”vi-dem” 

tänkande uppstår mellan grupperna, vilket i så fall stärker medlemmarnas gruppidentitet 

och sammanhållning.  

 

7.4 Kring studiens resultat 

 

Det insamlade materialet svarar på frågeställningarna och ett flertal fenomen presenteras 

i koppling till de japanska utbytesstudenternas sociala möten med svenska studenter 

samt kring gruppdynamiken i den egna gruppen. Efter analys av materialet står det klart 

att färre frågor kunde ställts kring omliggande faktorer. Intervjuerna upplevdes långa 

både av informanter och intervjuaren. Frågorna i intervjuguiden anses dock fortfarande 

vara relevanta att undersöka, att de sedan inte gav något relevant material att analysera 

är i vid utformandet av intervjuguiden omöjligt att veta.  

 

Det hade varit intressant att ytterligare undersöka informanternas uppfattningar om 

egenskaper och karaktäristika hos de två grupperna. Exempelvis kan man ytterligare 

undersöka ifall det finns något den ena gruppen erhåller som den andra gruppen saknar 

och om dessa egenskaper eller karaktäristika uppfattas som positiva eller negativa. Att 

undersöka informanternas synpunkter kring detta hade givit ännu en aspekt att analysera 

det teoretiska ramverket och begreppet ”moralisk differentiering”. 

 

7.4.1 Kan relationen mellan Japan och Sverige liknas vid relationen mellan 
invånarna i Winston Parva? 

 

Den etablerade gruppen, de svenska studenterna, som undersöktes i denna studie antyds 

vara mer accepterande mot outsider-gruppen, de japanska utbytesstudenterna, än vad 

som framgår i Elias och Scotsons (2010) studie och respektive etablerade grupp. De 

relationer som Elias och Scotson (2010) tar upp som exempel är också mer 

problematiska när det kommer till acceptans mellan grupperna, därför skiljer sig denna 

studiens etablerade grupp inte endast från Elias och Scotsons (2010) egna etablerade 

grupp, utan även alla deras exempel på etablerade grupper.  
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I de exempel som Elias och Scotson (2010) tar upp finns det en lång, komplicerad 

historisk kontext, något som inte på samma sätt finns i relationen mellan Sverige och 

Japan (Japanska Ambassaden i Sverige, 2017).  

 

Kanske Elias och Scotsons (2010) teori gör sig bäst i relationer som har en spänd 

relation sedan innan, eftersom det då finns mer belägg för grupperna att ha en 

problematisk relation när de sedan måste förhålla sig till varandra. I relationer såsom 

den som undersöks i denna studie, finns det ingen anledning för den etablerade gruppen 

att ha en negativ attityd gentemot outsider gruppen. Om studiens resultat hade visat att 

den etablerade gruppen hade en negativ attityd mot outsider gruppen, utan att det finns 

en problematisk historia mellan grupperna, hade det i så fall varit ytterst intressant att 

undersöka vilka faktorer som ligger bakom den negativa attityden. 

 

Som tidigare nämnt kommer de japanska utbytesstudenterna inte heller stanna under en 

längre period, vilket kan tänkas resultera i att båda parter accepterar varandra på ett sätt 

som de kanske inte hade gjort om de var medvetna om att de alltid kommer behöva 

förhålla sig till varandra. Snarare är det fråga om en längre gäst-värd relation. Detta kan 

vara anledningen till varför de sociala barriärer eller utanförskap som Elias och Scotson 

(2010) talar om ej upplevs som ett problem för informanterna.  

 

7.5 Framtida forskning 

 

Ytterligare forskning skulle kunna göras kring utbytesstudenter och samhörighet till den 

egna gruppen. Till exempel skulle en undersökning inom utbytesstudenternas grupper 

kunna göras för att se om de utbytesstudenter som kommer från samma land finner att 

de har en intern samhörighet eller ej, och vad detta beror på. Det hade även varit 

intressant att undersöka hur snabbt utbytesstudenter anammar den kultur de stöter på 

under sitt utbyte, samt huruvida deras tankesätt ändrats efter utbytet. Ytterligare 

forskning skulle även kunna göras med ett urval baserat på de utbytesstudenter som inte 

var med i X-programmet, för att undersöka hur de upplever de sociala mötena med 

lokala studenter samt jämföra resultaten med de som var med i X-programmet och 

undersöka ifall det finns någon skillnad i materialet.  
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Som ovan nämnt antyder informanterna i denna studie att den tredje parten, nämligen 

X-programmet och den tilldelade svenska eleven, var en stor anledning till varför de 

lyckats skapa relationer med svenska elever. Huruvida en tredje part existerar, eller hade 

kunnat existera, i relationerna som Elias och Scotson (2010) nämner hade därför även 

varit intressant att göra vidare forskning om. 

 

Om den etablerade gruppens acceptans av outsider-gruppen resulterar i sämre 

sammanhållning inom outsider-gruppen hade också varit intressant framtida forskning, 

då detta kan bidra till en utökning av Elias och Scotsons (2010) teori. 
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9 BILAGOR 
 

9.1 Bilaga 1: Informationsmejl 

 

Hey! 

I’m doing an essay right now about Japanese exchange students’ opinion how it is to be 

an exchange student in Sweden! 

 

I’d be really happy if you want to participate and answer written questions about your 

background and your stay here. Of course your answers will be anonymized, which 

means that no one except me will know what you answered. You can also choose to end 

your participation at any time, or tell me if you don’t want to answer a specific question. 

The answers you give will only be used in purpose of my study. 

 

Are you interested in participating? 

  



  

 

II 

9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor (16 frågor) 

 

How old are you? 

How long have you been in Sweden? 

Do you live on campus grounds or outside of campus? 

Do you live in a dormitory? (if not, what is your accommodation?) 

Do you live alone? 

Are you comfortable with your living situation? (Where it is, the way of living) 

Do you live close to other japanese students? 

What year are you in back at your home university? 

What is your major back at your home university?   

What do you study here, at this university? 

How come you chose to study abroad? 

→ Why Sweden? 

Do you have any goals during your stay? Anything you hope to do? 

 

Deras vistelse i Sverige (9 frågor) 

 

Tell me about your impression of Sweden before coming here? 

→ What gave you that impression? (how come you have that impression?) 

Has your view of Sweden changed since you arrived? 

→ how? in what way? 

Tell me about your impressions of Swedish people before arriving? 

→ what gave you that impression?  

Can you think of anything you like about Sweden? 

Can you think of anything you dislike about Sweden? 

Do you think you’ll come back to Sweden after your study abroad is over? (for 

example, live here?) 

Do you participate in any extracurricular activities? (Such as sports or hobbies) 

 

 

 



  

 

III 

 

Skillnader från hemland (4 frågor) 

 

Tell me about Japan, how do you usually hang out with your friends back home? 

What do you usually do when you hang out with Swedish students, is there any 

differences? 

→ which do you prefer? 

Is there anything you miss from Japan? 

Is there anything you think is better in Sweden? 

 

Sociala utbyten (16 frågor) 

 

Are you part of the X-program? How is your relationship with your assigned swedish 

student? How often do you see each other? 

Have you gotten to know any people in Sweden? (classmates, friends...) 

if yes → Tell me how you met them (if more than one group, please tell me how you 

met all groups) (Did you approach them or did they approach you? if you, Why?) 

if no → do you have any idea of why that is? 

Tell me about your experience on getting to know Swedish people. (is it hard, easy?) 

→ how come? in what way? 

Tell me about your social life in Sweden.  

(- Do you hang out with Swedish students often?  

- Do you hang out with other exchange students, that are not Japanese?) 

Do you hang out with other Japanese exchange students?  

→ Have you gotten close to the other japanese students? 

→ Tell me how you met them 

Do you hang out more with any of the three groups? (if yes, how come?) 

→ is there anything keeping you from hanging out with the other groups? 

Do you experience any difficulty in getting to know Swedish people? (if yes, ask to 

explain) 

Do you experience any difficulty in getting to know other japanese students? (if yes, ask 

to explain) 

Do you ever participate in any event with Swedish students (not only friends)?  



  

 

IV 

if yes → what sort of events? Tell me about any of the events you attended, what did 

you do? Did you talk with many swedish students? How did you know about the event? 

if no → why not? do you want to go? if yes, why don’t you? 

Is there anything you wish were different with your stay in Sweden? (if yes, what?) 

Is there anything you want to add to the interview? If you feel like there's something 

you didn't get the chance to say. 
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